
` 

 
 

 admin@majlis.gov.mvމެއިލް:  -، އ3324104ީ، ފެކްސް  3322617ހިރާއްޖެ، ފޯނު.  ، ދިވ20080ެމެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ،  
 

 ހުގެ އިދާރާ ލީ މަޖި ރައްޔިތުންގެ  

      
 
 

 
 

ވެބް ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް   ތައް ތް ކާއި މަސައްކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައެއްނުވެ، 
 ގެންދެވޭނެގޮތް 

 
 މަޤްޞަދު: .1

ްނ ގައިުދރުވުޖްތިމާީޢ " ޯރގާާއ ގުޅިގެން، އ19ިކޮވިްޑ ދުނިޔޭގަިއ މިހާުރ ހަލުިވކަމާއެުކ ފެތުރެމުންާދ "
ފަދަ ގޮތްތަްއ ބޭނުންކޮށްގެްނ މި ނުަރއްކާތެިރ ރޯާގ ފެތުުރން ކުޑަކުރުމަށްޓަކަިއ ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ވަީނ 

ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ުކއްިލ ނުރަްއކަލުެގ ޙާލަުތ އިުޢާލންކޮށްފައެވެ. މި ުނރައްކާެތރި ރޯގާއިްނ 
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ސަުރކާުރ ބަންދުކޮށް،  ވަޅުތައްެގ ފިޔަ މުކަތެރިކާޓަކަިއ އަޅަންޖެޭހ ރައް ސަލާމަތްވުމަށް

ދައުލަތުެގ ގިނަ އިދާރާތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ިމވަނީ ވަކި މުްއދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ަވގުތީގޮތުްނ ހުއްޓުމަކަްށ 
  ުކއްލި ށް ތަކޮށްފައި މިާވ ޢާންުމ ޞިއްޙަދިވެިހރާއްޖޭަގިއ މިހާުރ އިުޢާލންއައިސްފައެވެ. އެހެންކަމުން، 

ވެްބ  އް ަސއްކަތްތަކާިއ މަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަުލގެ ާޙލަުތ ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން، ނުރައްކަ
ާމއެުކ ރަްއޔިތުންެގ ިއޖްތިމާޢީ ގައިދުުރވެރިކަކޮންފަރަންސް މެދުެވރިކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދިޔުްނ ވާީނ 

 ފިޔަވަޅަކަށެވެ.މުހިންުމ ށްަޓކައި އެޅޭ ދުނުކެނޑި ުކރިއަްށ ގެންދިއުމަލީހުގެ މަަސއްކަތްތައް މެމަޖި
 

 ދާއިރާ: .2

ޖަންޓް އެްޓ ސާއުންސެލް ޖެނެަރލް، މެންބަރުންނާއި، އަމީން ޢާްނމު، ކަ 87ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ 
ކޮންމެ ވެްބ  ބައިެވރިން 92މްލަ މުވައްޒަފުން ހިމެޭނގޮތަށް، ޖު އަދި މި މަސައްކަތާގުޅޭ އިދާރީއާމްސް، 

ެގ އިންތިޒާމް ހަމަެޖހިގެންދާނެއެވެ. ލްސާތަްއ ބޭއްވުމުަނލްއެްއގަިއ ހިމަނައިގެން، ޖަ ކޮންފަރަންސިންގ ޗެ
" ރޯާގއާ ގުޅިގެން، އަޅަންޖެހޭ ަރއްކާތެރިކަުމެގ 19ހަމަޖެިހގެންދާނީ "ޮކވިޑް  މި އިންތިޒާމްތައް

ރެވޭެނ  ގޭގަިއ ތިބެގެްނ މަސައްކަތްކު އުސޫލުަތކާ އެއްގޮތަށް، އޮފީހަްށ ނުނިުކމެ ނޑާއިގަމިން
 އްގެމަތިންނެވެ. ގޮތެ
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 :ޝަރުޠުތައް .3

މަިޖލީހުެގ )މި ލައިސަންސްވަނީ  .ންްސއެއް ޮއތުންސަބިޒްނަްސ ލައި 365މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީްސ  -
 (އިދާރާއިން ގަނެފައި

މުަވއްޒަފުންނަށް އީމެއިްލ  މަޖިީލހުގެ އިދާރާެގ ންަބރުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ މެ -
 އިދެވިފައި()ުހރިހާ މެންަބރުންނާއި މުަވއްޒަފުންނަށް ީއމެލް އެޑްރެްސވާނީ ހަދަ  .ރެސް ދިނުންއެޑް

 އީމެއިްލ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ މެންަބރުންނަށާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގެ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުންނަށް -
ޕާސްވަރޑް ވާީނ  ިއ މުވައްޒަފުންނަށްންަބރުންނާ)ހުރިހާ މެ .އެޑްރެސްގެ ޕާސްަވރޑްދިނުން

 އިދެވިފައި(ހަދަ

ޓެބްލެޓް/ކޮމްިޕއުޓަރ ސިސްޓަމް( އަށް މައިްކރޮސޮފްްޓ /މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންުކރާ ވަީސލަތް )ފޯނު -

 .ޓީމްސް އިންސްޓޯލްުކރުން

 

 :ޒިންމާ .4

 ން ލީހުގެ މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖި 
ނުކުރެވޭނަަމ މަ ނުވަަތ ބޭނުންނަމަޖިލީުހގެ އީމެލްއަްށ ުނވަދެވޭއެ މެންބަރެްއގެ ރައްޔިތުންެގ  -

 .ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް އެކަން އެންގުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިާދރާގެ އައި.ސީ.ޓީ 

ޓަމް( އަށް މައިްކރޮސޮފްްޓ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންުކރާ ވަީސލަތް )ފޯނު/ޓެބްލެޓް/ކޮމްިޕއުޓަރ ސިސް -

 .އިްނ ވުން-ސައިން ޓީމްސް އިންސްޓޯލްކޮށް 

 ޗެަނލްގަިއ އެ މެންބަރު އެޑް ވެފައިވާކަން )ަބއިވެިރވެފައިވާކަން( ޓް ޓީމްސް/މައިކްރޮސޮފް -
 .ޔަޤީންކުރުން

އާިއ ޓްޓްމަންޕާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހެގ އިދާާރގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑި މަސައްކަތާގުޅޭ އިުތރު އިރުޝާދުތައް  -
 .ޓޭބަލް އޮފީހުްނ ދެމުންގެންދާނެ

 

 އައި.ސީ.ޓީ ޓޭބަލް އޮފީސް/
ްގރޫްޕ ަނލްގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާތަކަްށ ބޭނުންވާ ޓް ޓީމްސް/ ޗެމައިކްރޮސޮފް -

 .ހަދައިދިނުން

ންމު، މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް ގްރޫޕް/ ޗެނަލްއަްށ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާއި އަމީން ޢާ -

ެގ ތުންގެ މަިޖލީހުކަތާގުޅޭ ަރއްޔިއްސައާމްސް، އަދި ިމ މަޖަންްޓ އެޓް ސާ ކައުންސެލް ޖެެނރަލް،
 .ރުން(އިދާރާގެ ުމވައްޒަފުން އެޑްުކރުން )ބަިއވެރިކު 
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މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް ގްރޫޕް/ ޗެނަލްއަްށ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާއި އަމީން ޢާންމު،  -

ކަތާގުޅޭ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ އްސަޖަންްޓ އެޓް އާމްސް، އަދި ިމ މަސާ ކައުންސެލް ޖެެނރަލް،
 .ންން( ޔަޤީންކުރު )ަބއިވެިރވެފައިވާކައިދާރާގެ ުމވައްޒަފުން އެޑްވެފަިއވާކަން

 
 އައި.ސީ.ޓީ 

 .އިްނ ކްރެޑެންަޝލްސް ލިބިަފއިވާކަން ޔަޤީންކުރުން-ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ލޮގް -

ފީުހގެ މުަވއްޒަފުންނަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްްސ އޮރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިދާރާގެ ޓޭަބލް  -

މާނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުްނ ެއ މުވައްޒަފުްނ ނެގޮތާިއ ިނންބޭނުންކުރުމަށާއި، ވީޑިޯއ ކޮންަފރަންސިންގ ފަށާ
 .ތަމްރީންކޮށްދިނުން

 ރީ ަވގުތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާ ހަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިާދރާގެ ޓޭބަލް އޮފީ -
 .ޙާލަތުގައި ތިބުން

 

 މީޑިއާ/ ޓެކްނިކަލް 
ގ މެދުވެިރކޮްށ މިންސްްޓރީްނ ލައިވް ވެބް ކޮންފަރަންސިންގގެ ފީޑް ޔޫޓިއުބް އޮންލައި -

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

 

 ހެންސަރޑް 
ނެގުމަށްފަުހ މިންގ މެދުެވރިކޮްށ ސްޓްރީވެބް ކޮންފަރަންސިްނގެގ ފީޑް ޔޫޓިއުްބ އޮންަލއިން ލައިްވ  -

 މިއްޔާ ަތއްޔާުރކުރުން.އުޖަލްސާގެ ޔަ 

 

 

 : ތްކުރިއަށްދާނެ ގޮ ޖަލްސާތައް    އްވޭ މަޖިލީހުގެ މެދުވެރިކޮށް ބޭ ވެބް ކޮންފަރަންސިންގ   .5

)އެސް.އެމް.އެްސ  .ޑާ މެންބަުރންނާ ހިއްސާކުރުންޖަލްސާއަށް ދެންނެވުން، އަދި ޖަލްސާގެ އެޖެން -
 މެދުވެރިކޮށް(

އެްއ ޓް ކުިރން މެންބަރުންނަށް ނޯޓިފިކޭޝަންނެމި 15ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  -
ރިން އަދި ެއއްވެސް ވޯޓެްއ މިނެޓްކު 5ަޖލްސާ ފެށުމުގެ  ވުން، އަދިމަޖިލީހުގެ އިާދރާއިން ފޮނު

މަ، ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ނޯޓިފިކޭޝަްނއެްއ މިނެޓްުކރިން ނުވަަތ ކޯރަމް ހަމަނުވާނަ 5ނެގުމުގެ 
 ފޮނުވުން.

 ޓެވުން.އްފެ  ސާމަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޖަލް -



` 
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އްބެިވ ތި ންވަޑަިއގެެވރިވެބައިއި ވެބް ކޮންެފރެންސްގަޖަލްާސގެ ެއވަގުތު : އިްއވެވުން ހާޒިރީ -

 ިއއްވެވުން. މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 .އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުެރއްވުން -

  ގެންދެވުން.ޖަލްސާކުރިއަށް  -

 .ވުންތަްށ އެދިވަަޑއިގެންނެޞަލެއްވުމުން، މެންަބރުން ފުރުބަހުސްއަށް ހުޅުވާ  -

ޓް" ގ އެޕްލިކޭޝަނުެގ "ޗެ ރެންސިންފެ ކޮންބް ވެޑަިއގަންނަވާނީ  އެދިވަންބަރުން ފުރުސަތަށް މެ -
 .ގެންބޭނުންކުރައްވައި 

ނިްކ ލެކްްޓރޯގެ އިމްލެޓްފޯމްސް ޕްޓީކުިރއަށް ގެްނދާ ލްސާމަޖިލީހުގެ ޖަ ، ދާނީގެން ކުިރއަށްލުންވޯޓު -
 ދާނީ،ގެންްނ ކުިރއަށްލުޓުދެން ވޯ ނުނެގިއްޖެނަމަ، މިގޮތަްށ ވޯޓު ވެ. މެދުވެރިކޮށެ އް ނިޒާމެ

ވަިކ ވަކިްނ ންކޮށްފަިއާވ ގޮތަްށ ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާ 194ހުެގ ަގވާއިދުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 
، ލާނުުކރުމުންއިޢުއްގެ ނަން ންމެ މެންބަރެނެގުމުގައި ކޮ ޓުވޯ ގެން.މެންބަރުންނާ ސުވާލުުކރައްވައި 

 ެނއެވެ. ންވާހާމަކުރަ ުކރެ ގޮތެއްނިވި ގޮތަކުންނަންއަ

o ެނަމަ "ފެނޭ"ންނަފ 

o ަމަ "ނުފެނޭ"ނަ ނުފެންނ 

o ްނުދެން". ދޭްނ ބޭނުން ނުވާނަމަ، "ވޯޓު  ވޯޓުވަކިގޮތަކަށ  

ރެންސިންގ ފެ ކޮންްބ ިއގަންނަވާނަމަ، ވެޑަވަްނ އެދިވައް ްއ މެންބަރަުކ ފާހަަގކުރައެ މައްސަލަ ނިޒާމީ -
 ނެ. އްވޭގެްނ އެކަން ާފހަގަުކރެ " ބޭނުންކުރަްއވައިޓްއެޕްލިކޭޝަނުެގ "ޗެ

 : ބަރުން ކިޔަމަންވުންރަށް މެންެގ އަމު އީސްރަހުގެ ޖިލީމަ -

o ީ65ގެ ގަާވއިދުހުެގ އްޖެަނމަ، މަޖިލީންނުވެ  މެންަބރުން ކިޔަމަހުގެ ރައީްސގެ އަުމރަށްމަޖިލ 
ވަަނ  65މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުގެ  . އަދިނެެއވެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުުކރެވޭ

 އެ ން ޖަލްާސއިގ ރެންސިންކޮްނފަ ވެބް ޢަމަުލކުރުމަށްފަހު،  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ެއވެ. އިޚްތިާޔރު ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެރަކު ވަިކކުރުމުެގ ންބަމެ

 .ވުންމެޖަލްސާ ނިން -

 

 

   ން: ޓީތައް ބޭއްވު ކޮމި  .6

 ތަށެވެ.  އެްއގޮއޯ.ޕީ ގައި ވާ ުއޫޞލާއެސް. މި  ހުގެ ކޮމިޓީަތއް ބާްއވާނީ،މަޖިލީ
 

 : މާނަކުރުން  .7
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  ."19ތެިރ ޯރގާ "ޮކވިޑް : ދުނިޔޭގަިއ މިހާުރ ަހލުވިކަމާެއކު ފެތުރެމުންދާ ުނރައްކ19ާ-ކޯވިޑް -

ކޮށް ޖަލްސާތަާކިއ ެވރި ކޮންަފރަންސިންގ މެދުމައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް: ޗެޓް، އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިއޯ -
 .ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންުކރެޭވ ޕްލެޓްފޯމެއް

މްޕިއުަޓރ ންސިންގ: ޖަލްސާތަކާިއ ބައްަދލުވުންތަްއ އޮްނލަންއިންކޮށް )ފޯނު/ޓެްބލެޓް/ކޮރަވެބް ކޮންފަ  -
 .ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ މެދުވެިރކޮށް( ުކރިއަށްގެންދިއުން

 .މެދުެވރިކޮށް އޯޑިއޯ ނުަވތަ ވީޑީއޯ ަވގުތުން ފޮނުަވއިދިނުންޓިއުބް ަލއިވް ސްޓްރީމް: ޔޫޔޫޓިއުބް  -

 

__________________ 
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